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Volg ons ook via   

FIETS- EN WANDELBEURS 2017 
  

 

  Op zaterdag 18 en zondag 19 februari  verwelkomen we je graag 
op de Fiets- en Wandelbeurs. Deze zesde editie heeft plaats in Gent 
Expo, van 10 tot 17u. 
  
Op onze stand (A.75) kun je onze enthousiaste vrijwilligers 
ontmoeten en snuisteren in ons ruim assortiment wandel- en 
fietsgidsen.  
  
Ook op de Fiets en Wandelbeurs in Utrecht zijn we present. Op 
zaterdag 11 en zondag 12 februari vind je ons er op stand 
3.C.55. 

 

  

 LEZINGEN EN WORKSHOPS  
 

 

  Compostela, Lapland of GR 5, wandelaars op zoek naar inspiratie 
vinden ongetwijfeld de weg naar een lezingzaal. Hetzelfde geldt voor 
fietsers: van Toscane tot de Himalaya, het programma bestrijkt de 
halve wereld.  
 
Daarnaast zijn er praktische workshops met thema's als 'wat neem ik 
mee in mijn rugzak?', 'backpacken voor dummies?' of 'hoe herstel ik 
onderweg mijn fiets?' 
  
Bekijk hier het volledige programma.  

 

  

 INFOMARKT  
 

 

  Op de wandel- en fietsinformarkt kun je terecht met al je vragen 
over praktische zaken en verleidelijke bestemmingen. 
Tientallen ervaren wandelaars en fietsers zitten klaar met info over 
hun favoriete gebieden en routes. Kaarten, foto's en filmpjes in 
aanslag. Met woorden en beelden nemen ze je mee naar alle 
uithoeken van de wereld. Het motto: 'niet alles is op Google te 
vinden!' 
  
>> programma wandelinfomarkt 

 

  

 Hicle Kids Adventure 
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  Kinderen zijn meer dan welkom op de Fiets en Wandelbeurs 
Vlaanderen.  
Om al fietsend hun eigen kunstwerk te creëren. Voor een workshop 
origami of om een kinderfiets(je) te testen op ons kinderparcours. En 
de mama’s en papa’s kunnen intussen enkele ervaren ouders vragen 
hoe je dat doet, met kinderen op fiets- of wandelvakantie gaan. 

 

  

 KLIK & KOOP  JE TICKET VOORDELIG  

 

 

 

OP WEG 
  

  

 FEBRUARI - MAART 2017 
 

 

  Februari is het ideale moment om met terechte trots het resultaat 
van maanden (vrijwilligers)werk te presenteren. De vier 
'nieuwigheden' krijgen dan ook veel aandacht: 
- de nieuwe gids van het Vlaamse gedeelte van GR 5,  
- de nieuwe treinstapper,  
- de GR overzichtskaart en  
- de vier nieuw uitgewerkte, meerdaagse thematochten op de 
Vlaanderen Fietsroute.  
  
Naar goede gewoonte kijken we ook over de grens. We trekken deze 
keer naar het Peak District, Luxemburg, de Haute Marne en Toscane. 
Nog meer avontuur vinden we in Zweeds Lapland en over de grote 
plas, op het John Muir Trail. Als nadronk fietsen we deel 2 van onze 
Ronde van de Abdijbieren. 
 

 
Blader even mee. 
  
Nieuwsgierig? Bestel nu dit nummer of neem een abonnement en 

geniet tal van voordelen. 
 

  

 OP TABLET 
 

 

  Lees waar en wanneer je maar wilt de digitale versie van Op Weg op 
je tablet. Download hier de gratis app. 
  
Bovendien heb je toegang tot het digitale archief. Zo heb je altijd en 
overal Op Weg bij de hand. Abonnees moeten zich maar eenmaal 
inloggen. Hoe dat precies werkt lees je hier. 
  
De gedownloade magazines kan je ook lezen zonder internettoegang. 
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 BEURSWEDSTRIJD 
 

 

  Naar aanleiding van de Fiets en Wandelbeurs presenteert Grote 
Routepaden in samenwerking met Ortlieb en Knooppunter een 
wedstrijd waar zowel Op Weg-lezers als bezoekers van de GR-stand 
op de beurs aan kunnen deelnemen. 
 
Vul de vragenlijst in en maak kans op één van onze prachtige prijzen. 
Kom naar de beurs en krijg sowieso een knooppuntertoestel cadeau. 
Deelnemen kan tot 1 maart 2017.  

 

  

 WIN 
 

 

  We schenken maar liefst vier verschillende items weg: 

 3 x wandelen in Zuid-Limburg 
 3 x the Ridgeway wandelgids van Cicerone 
 3 x Fietsgids Via Rhôna van Bikeline 
 2 x een Fiets- en Wandelbox van Lannoo:  

o 1 x 100 routes langs de mooiste dorpen van België 
o 1 x 100 routes langs de mooiste landschappen van 

België 

Waag je kans en doe mee! 
 

 

HUBERT YSEBOODT OVERLEDEN 
  

 

  Met droefheid melden we het overlijden van onze ere-voorzitter en 
stichter Hubert Yseboodt. 
 
Als medewerker bij de jeugdherbergen was Hubert verantwoordelijk 
voor de Toeristische paden. In die hoedanigheid ontwikkelde hij de 
fietsroute van Bergen op Zoom naar Voeren, langs de verschillende 
jeugdherbergen. Vanuit die belangstelling groeide al de rest. 
Hubert was tevens medestichter van de Waalse GR-organisatie en was 
36 jaar actief in de Europese Wandel Vereniging. 
 
Na een lange en vermoeiende ziekte is hij thuis aan zijn laatste tocht 
begonnen. 

 

ACTIVITEITEN 
  

  

 WORKSHOPS  
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  Breid je vaardigheden uit en verbeter je fiets- of wandelervaringen. 
Drie praktische workshops op verschillende locaties. 
  
EXTRA LESSEN WEGENS SUCCES! 

 Basecamp, je tocht goed voorbereiden 
 OsmAnd, gps-navigatie met android smartphone 
 Fietsonderhoud en reparaties onderweg. 

Ga naar de kalender of schrijf je meteen in via deze link. 
 

  

 FIETSKALENDER  
 

 

  Ook in 2017 gaan we graag met jou en je stalen ros op avontuur.  
  
Voor een bijdrage van slechts €2 laten we je in goed gezelschap en 
op een sportieve manier kennis maken met verborgen fietsschoon in 
Vlaanderen. De fietstochten hebben steeds een lengte van ongeveer 
60 km.  
  
> Voor het programma volg de link naar onze activiteitenkalender. 
> Meteen inschrijven? Dat kan hier. 

 

 

  Of ga met ons mee op fietsvakantie in de Vlaamse Ardennen! 
  
In het voorjaar organiseren we een meerdaagse fietsvakantie met 
jeugdherberg 't Schipken in Geraardsbergen als uitvalsbasis. Van 

donderdag 8 juni tot zondag 11 juni fietsen we in vier dagen 
260 km, gemiddeld 65 km per dag. En dit door een fietsomgeving 
dat tot je verbeelding spreekt.  
  
PRIJS: €185 - incl. 3 overnachtingen met halfpension & 
lunchpakket. 
 
> Voor meer informatie over de tochten klik hier. 
> Inschrijven kan tot 1 mei via deze link. 

 

  

 WANDELKALENDER  
 

 
  

 

   GR West-Vlaanderen organiseert zondag 12 februari een 

bustocht naar Opheylissem. Op 2 maart staat de 
donderdagstapper Retranchement op het programma. 

 GR Vlaams-Brabant wandelt op zondag 26 februari dwars 

door het hart van het Pajottenland. 
 GR Limburg stapt op zondag 12 februari van de paters 

Norbertijnen tot de prinsen de Merode. 
 GR Oost-Vlaanderen maakt op vrijdag 19 februari een 

luswandeling in Waarbeke. Zondag 26 februari stappen ze 
van station Dilbeek naar station Asse. 

 GR Antwerpen organiseert op zondag 12 februari  een 
Dagstapper in Rumst en neemt je op zondag 26 februari 
met de bus mee naar Remouchamps en Baraque Fraiture.  

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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